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Šťastie nepríde do nášho života, ak si to stanovíme ako hlavný cieľ. Šťastie 
prichádza ako vedľajší produkt činnosti, ktorej sa nesebecky a s plným nasadením 
oddáme. Je množstvo vecí, ktoré môžeme robiť každý deň, aby sme boli šťastní. 

„Dary, ktoré nám prináša vonkajší svet, nás nikdy neurobia šťastnými. Šťastie sa 
nedá vlastniť. Šťastný môže člověk len byť. Ak hľadáme šťastie vonku, je naše 
hľadanie úplne zbytočné. Šťastie môžeme nájsť iba vo svojom vnútri. Byť šťastný 
v skutočnosti znamená byť sám so sebou a so svojím životom v harmónii, využiť 
miesto, na ktorom stojím a každý okamih přežit naplno.“ (Kurt Tepperwein) 

Ľahké a rýchle dosiahnutie stavu šťastia pomocou 
jednoduchých nástrojov. 

 Sebadôvera 
 Vnútorný pokoj 
 Odpustenie 
 Milovať a byť milovaný 
 Smiech 
 Nadšenie 
 Zdravie 
 Vďačnosť 

1. Sebadôvera 

Možno ste na seba príliš tvrdí, alebo máte problém vidieť všetky svoje kvality? 
Vezmite si papier a napíšte zoznam všetkých dôvodov, a vašich kvalít. Akí ste? 
Zábavní? Zásadoví? priateľskí? Práve tieto vlastnosti si väčšina ľudí vysoko 
cení. Vytvorte dostatočne dlhý zoznam. Zapamätajte si, že ľudia si vás budú pamätať 
skôr pre to, ako rozprávate a ako sa k nim správate, nie pre to, ako vyzeráte, akú 
aktovku, či mobil nosíte, alebo na akom aute sa vozíte. Buďte si vedomí toho, akí ste 
úžasní. 

Ak vám bude nabudúce chýbať sebadôvera, pamätajte na to, že každý má svoje 
slabosti – a ani ostatní nie sú takí dokonalí, ako sa vám možno javia. Takže sa 
uvoľnite a pôsobte  príjemne a sebaisto. 

Ako sa cítite pri rozhovore s neznámym človekom? 

Máte obavy z toho, akým dojmom zapôsobíte? Ak áno, môžete si byť istí, že tento 
človek bude podvedome – alebo dokonca aj vedome – cítiť túto Vašu neistotu a 
nervozitu. Rozhovor nie je záverečná skúška, ktorú musíte urobiť. Nabudúce sa preto 
uvoľnite a každý rozhovor si užívajte. Čím pokojnejšie budete pôsobiť, tým 
príjemnejšie sa s vami budú cítiť aj ostatní.  

Ak si chcete vybudovať pevnejšiu sebadôveru, musíte urobiť niečo radikálne odlišné. 
Každý deň sa začnite rozprávať s niekým neznámym – kdekoľvek ste. Využite každú 
príležitosť zoznámiť sa s niekým novým. Uvidíte, že každým takýmto stretnutím sa 
bude neuveriteľne upevňovať aj Vaša sebadôvera.  
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Ak nájdete dobrý spôsob nadviazania rozhovoru, zapamätajte si ho a pri nadväzovaní 
kontaktov ho aj používajte. Opakovaním toho, čo funguje, sa Vám bude postupne 
stále viac a viac zvyšovať aj vaša sebadôvera. 

Žiť podľa morálnych zásad vám dodá pocit sebaúcty, ktorý sa premietne 
aj do vašej sebadôvery. 
Je ťažké byť sebaistou, či seba istým, ak nemáte úctu voči sebe samým – a úcta sa 
buduje tým, že budete zásadovým človekom. Preto robte vždy to, čo je etické a 
morálne správne. Možno je to ostať čakať v rade, aj keď máte možnosť predbehnúť sa. 
Alebo pomôcť nejakému neznámemu človeku – aj keď vám to možno naruší vaše 
ostatné plány. 

Zlepšenie vášho imidžu ovplyvní aj vašu sebadôveru. Zlepšenie reči tela, 
výzoru a spôsobu obliekania je pravdepodobne najjednoduchší a najúčinnejší spôsob 
ako zvýšiť svoju sebadôveru. Ak budete mať pocit, že vyzeráte dobre, ostatní to budú 
cítiť tiež. Preto počas rozhovoru udržujte očný kontakt, nerozprávajte príliš rýchlo, 
vhodne zlaďte svoje oblečenie, udržujte si dobrý zostrih vlasov a používajte dobrú 
vôňu. 

Sebadôveru získate vďaka pocitu, že viete zvládnuť akúkoľvek situáciu vo 
svojom živote. 

2. Vnútorný pokoj 

Vnútorné ticho je umenie nerozprávať sa so sebou. Udržiavame v sebe nikdy sa 
nekončiaci prúd vnútorného dialógu. Tento vnútorný dialóg je to, čo udržiava naše 
vnímanie strnulo na mieste, čím je pre nás veľmi ťažké zmeniť svoje správanie. Naučiť 
sa ho vôľou zastaviť  a obmedziť v každodennom živote je základným kameňom  našej 
skutočnej premeny a osobného rastu. Vnútorný dialóg treba zvládnuť na to, aby sme 
dosiahli naozajstnú zmenu. 

Vnútorný pokoj je  stíšenie emócií, zmiernenie turbulencie na našej energetickej 
úrovni. Dosiahnutie vnútorného pokoja je ako načerpanie paliva, pretože to sú 
v skutočnosti pozitívne, harmonické emócie, ktoré sú potrebné na prebádanie nášho 
vnútra a dovolia nám uskutočňovať malé zmeny, ktoré krok za krokom prinesú do 
nášho života stav absolútneho šťastia. Takýto stav dosiahnete vďaka pravidelnej 
meditácii. 

Ranná meditácia je považovaná za raňajky duše. 

Lekári ju predpisujú pacientom ako spôsob, ako si poradiť s bolesťou, srdcovými 
chorobami. depresiou… Naša duša potrebuje presne takú istú starostlivosť ako naše 
telo. Meditáciu môžeme vnímať ako ”medicínu - liek”, kde “med” znamená 
starostlivosť, alebo pozornosť. Meditácia je univerzálna spirituálna tradícia, 
múdrosť. Meditáciu môžeme jednoducho charakterizovať ako modlitbu srdca. A tak, 
ako bolo uvedené vyššie, ťažisko v nej sa presúva od myslenia – k srdcu, k božej 
prítomnosti v nás. 
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Meditácia je spôsob modlitby. 

Meditácia je pre dušu rovnako prirodzená, ako dýchanie pre telo. Meditácia je 
starobylá duchovná disciplína a tvorí trvalú súčasť kresťanskej tradície. Je to 
jednoduchá cesta k nájdeniu pokoja vnútri každého človeka. Nestrácajte odvahu a 
nebuďte sklamaní z toho, keď zistíte, ako veľmi ste rozptýlení. Meditujeme práve 
preto, aby sme týmto rozptýlením prešli. A preto nie je potrebné, aby ste sa pokúšali 
potlačiť alebo snáď úplne zastrieť svoje myšlienky a obrazy. Proste ich nechajte 
prichádzať a odchádzať. Meditácia je síce jednoduchá, ale vyžaduje 
disciplínu. 

Ako meditovať? 

 vyberte si tiché miesto 

 pohodlne sa posaďte  

 seďte vzpriamene, ale nie kŕčovito 

 zľahka zatvorte oči, pootvorte ústa a jazyk oprite o horné podnebie 

 zhlboka dýchajte, pozorujte svoj dych 

 myšlienky, ktoré prichádzajú, nechajte voľne plynúť 

 pomaly, vnútorne, začnite hovoriť svoju mantru alebo modlitbu a            
načúvajte tomuto slovu, či slovám, keď ich vyslovujete   

 pokračujte zľahka a vytrvalo v opakovaní  slov po celú dobu 
meditácie 

 meditujte denne (ráno aj večer) 

Najvhodnejšia dĺžka meditácie je tridsať minút, ale môžete začať s dvadsiatimi 
minútami a postupne túto dobu predlžovať. 

Buďte trpezliví! Nie je potrebné, aby ste svoju meditáciu hodnotili. Jej plody sa 
objavia vo vás, vo vašom živote a vo všetkých vašich vzťahoch k okoliu.  

3.Odpustenie 

Zákon odpustenia je duchovným zákonom. Ak čelíme zdravotným, či akýmkoľvek 
iným problémom, potom naším problémom je často neschopnosť odpúšťať. Ak sa 
chceme vyliečiť, musíme druhým odpustiť. Bez odpustenia nemôžeme očakávať, že 
naše uzdravenie - zmena -  bude permanentného rázu. Je zvláštne, že ľudia sa snažia 
uzdraviť bez toho, aby sa predtým zbavili emócií, ktoré ich stav spôsobili. Zdravie ani 
šťastie nemôžu prebývať v tele, ktoré je plné jedov vytvorených neschopnosťou 
odpúšťať. 

Odpustenie rozpúšťa negatívne emócie a spomienky 

Pokiaľ k duševnej očiste nedôjde, takéto nechcené pocity nám bránia v uzdravení sa a 
blokujú cesty k dosiahnutiu stavu šťastia. Napriek všetkému pokroku na poli 
medicíny, žiadna tabletka nie je schopná urobiť to, čo by mal urobiť človek -
odpustiť. 
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Na odpustení nie je nič nepríjemné 
 
Medzi najväčších liečiteľov všetkých dôb patrili Kahunovia z Havaja, ktorí boli 
prostredníctvom svojich jasnovidných schopností a ďalších neštandardných techník 
schopní chodiť po rozžeravenom drevenom uhlí, predpovedať budúcnosť, meniť 
počasie a zázračným spôsobom liečiť. 

Max Freedom Long strávil dlhé roky skúmaním ich tajomstiev, o ktorých píše vo 
svojej fascinujúcej knihe „Tajomná veda ukrytá za zázrakmi“. Zistil, že poznajú 
liečebné princípy odporúčané modernou psychológiou. Kahunovia si boli napríklad 
vedomí skutočnosti, že odstránenie pocitov viny (čo popisovali ako „čosi, čo človeka 
vo vnútri hlodá“) je jedným z prvých zákonov liečenia. Tento stav dosahovali 
prostredníctvom „obradu odpustenia“, ktorý sa ukázal ako veľmi účinný rituál 
prispievajúci k vyliečeniu. 

Modlitba za odpustenie 

Božský Stvoriteľ, Otec, Matka a Syn v jednote...Pokiaľ som sa JA, celá 
moja rodina i príbuzenstvo a všetci moji predkovia v Nebi i na Zemi, v 
myšlienkach, slovách, skutkoch a svojom správaní dopustili voči Tebe a 
Tvojim zákonom, Tvojej rodine, príbuzným či predkom čohokoľvek 
ZLÉHO od počiatku Stvorenia až do dneška, PROSÍME ŤA O 
ODPUSTENIE... Dopraj nám očistenie, uvoľnenie a 
odstránenie všetkých negatívnych spomienok, blokov, energií a 
vibrácií a PREMEŇ TIETO NECHCENÉ ENERGIE V ČISTÉ SVETLO - 
LÁSKU! Tak sa Staň 

Váš „obrad odpustenia“ môže byť jednoduchý. Odpustiť  neznamená, že sa musíte 
pred tými, ktorý vám nejakým spôsobom ublížili, ukláňať. Znamená to, že by ste sa 
mali vzdať pocitov, ktoré nie sú namieste. Odstránia sa tak pocity viny, odblokujú sa 
energetické dráhy, čo bude mať za následok, že do svojho života pritiahnete činnosti, 
vďaka ktorým budete absolútne šťastní. 

4. Milovať a byť milovaný 

Navzdory predstavám, že láska je výsledkom osudu, ona neprichádza ani neodchádza. 
My ju totiž vytvárame. Je to náš účel. U každého z nás je schopnosť ju vytvoriť. Nie je 
dôležité ako teraz žijeme, či sme osamote alebo v pasci prázdnych nešťastných 
vzťahov, život sa môže zmeniť a práve my to môžeme urobiť. Láska je možná pre 
každého. Ale musíme si to sami zvoliť.  

Ľudia si myslia, že do ich života vstúpi láska, keď ju nájdu v inom. Nenájdu ju nikdy, 
pokiaľ ju nenájdu v sebe. My dostávame od života to, čo mu dávame. My vytvárame 
lásku vo vzťahoch. Keď sa naučíme milovať, vytvoríme vzťahy naplnené láskou. Keď 
chcete lásku, odhoďte svoje strachy. Milovať to je najprirodzenejší stav. Milovať 
seba, iných a život. 
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Láska sa začína v mysli. My sa stávame tým, o čom premýšľame. Naplnený 
myšlienkou lásky vytvárame život a vzťahy plné lásky. Pozitívne utvrdzovania môžu 
zmeniť naše presvedčenie o sebe. Keď chceme niekoho milovať, uznávajme jeho 
potreby a priania. Myšlienky o svojom ideálnom partnerovi pomôžu spoznať ho, keď 
ho stretneme. 

 
Zabúdame myslieť na lásku. 

Keď máte zlé myšlienky žijete zlosťou, keď radostné prežívame radosť. Zmeňte 
myšlienky a zmeníte svoje zážitky v živote.  

Niekoľkokrát denne si opakujte afirmácie. 

 Radujem sa z lásky, ktorú zdieľam. 

 Môžem byť štedrá, pokiaľ ide o lásku. 

 Čím viac lásky dávam, tým viac jej mám. 

 Hlboko v mojom vnútri je nekonečná zásoba lásky. 

 Keď dávam lásku, mnohonásobne sa ku mne vracia. 

Aby sme našli skutočnú lásku musíme nájsť skutočného priateľa. Milovať 
znamená nepozerať sa len jeden na druhého, ale pozerať sa jedným smerom. Milovať 
niekoho preto aký je a nie preto, ako vyzerá a ako ho chceme vidieť. Priateľstvo a 
kamarátstvo je pôda, na ktorej rastú semená lásky.  

Aby sme niekoho milovali naučme sa vážiť si ho. Na prvom mieste je však 
vždy úcta k sebe. Ak nie sme schopní vážiť si seba, nemôžeme si vážiť iných. Keď 
stratíme úctu k iným, stratíme aj úctu k životu. Keď sa neodsudzujeme a netrestáme, 
ale viac sa uvoľníme a oceníme svoje telo a myseľ, začneme mať kontakt so 
základným dobrom, múdrosťou a láskou k sebe. Dôležité je, aby sme boli ochotní sa 
sami sebe otvoriť. Umožní nám to uvidieť ako svoje problémy, tak aj svoj potenciál. 
Láskavosť k sebe je nepreháňať svoj potenciál, ale ani neignorovať svoj problém. 

Keď chcete žiť láskou, dávajte ju. Milovať znamená bez podmienok a očakávania 
darovať seba. Praktikujte prejav dobrotivosti a darovania len tak. Tajná formula 
milostného vzťahu na celý život je v tom, aby sme premýšľali nie o tom čo 
môžeme získať, ale o tom čo môžeme dať.  
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Ako darovať lásku? 

Môžete ju vyjadriť slovami, pohladením, či objatím. Dotyk je najsilnejší prejav lásky. 
Dotyk mení emocionálny aj fyzický stav a ľudia sa otvárajú láske. Dotyk môže vyliečiť 
telo a ohriať srdce. Keď otvárate náruč otvárate aj srdce. Chcete darovať lásku? 
Darujte kvety alebo inú milú pozornosť. 

Keď niekoho milujete dajte mu slobodu. Keď sa vráti je váš, keď nie nikdy 
vašim nebol. Keď ho nemôžete pustiť na slobodu, nikdy ste ho nemilovali. My sami 
píšeme knihu svojho života. Hviezdy osud neriadia, sú to naše myšlienky, 
rozhodnutia a činy. Nie je možné niekoho prinútiť milovať. Láska znamená byť 
slobodný od strachu – predpojatosti, ega a výhovoriek 

Opakujte si pravidelne nasledujúcu afirmáciu: 

"Dnes sa oslobodzujem od všetkých strachov, minulosť nemá nado mnou 
silu, dnes je môj nový začiatok života." 

Jeden z najväčších problémov nie je to, že nevieme milovať, ale to že nevieme vyjadriť 
a prejaviť svoj cit, Milovať, znamená komunikovať. Aby sme vytvárali lásku a 
milostné vzťahy potrebujeme vedieť vyjadriť svoje city. Nevieme komunikovať jeden 
s druhým, a tým trpíme.  My si ani nevieme predstaviť, ako je to cítiť, že si nás niekto 
váži a uznáva. Nehovoríme o svojich citoch, nepočúvame to, čo nám chce ten druhý 
povedať. Keď sa to deje každý deň vo výsledku strácame lásku. Keď nevieme 
komunikovať a zdieľať svoje city nevieme dávať a prijímať lásku. Milovať znamená 
vedieť sa podeliť a hovoriť. Vždy vyhľadávajte možnosť pochváliť niekoho za 
niečo 
 
Nenechávajte slová lásky pre toho koho máte radi na poslednú chvíľu. 

Najväčšia prekážka lásky je strach. Väčšina tajomstva skutočnej lásky je spojená 
s odbúraním strachu – z odmietnutia, zo zrady, z posmechu. Pokiaľ neodovzdáme 
seba, nemôžeme vytvoriť dlhodobý milostný vzťah. Keď naozaj niekoho milujete ste 
verní a odovzdaní aj vo vzťahu k nemu. Vernosť to je veľmi dôležitý okamih v živote. 

Milujúca matka nehovorí svojmu dieťaťu, dnes ťa budem milovať, ale 
neviem čo budem cítiť zajtra. Vždy miluje svoje dieťa. 
 
Ľudia, ktorí prežili bolesť v minulosti sa podvedome rozhodnú, že si nedovolia príliš 
blízky vzťah s iným človekom. Ich strach je väčší, ako prianie milovať. Takže žijú v 
šedom svete bez lásky. V konečnom dôsledku v nich umiera cit a žijú v tichom 
zúfalstve. Láska má svoje fázy: dobré časy a aj tie horšie. Životaschopnosť 
vzťahu závisí práve na tom, ako budeme zvládať tie časy horšie. Vernosť a 
odovzdanosť je jednou zo skúšok a previerok ozajstnej lásky. Je to jednoduché. Keď 
nie sme verní, nie je to ozajstná láska. Aby láska bola ozajstná, musíme jej byť verní a 
odovzdaní. Naša odovzdanosť sa odráža v našich myšlienkach a citoch. Odovzdanosť 
odlišuje silný vzťah od krehkého. 
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Neobmedzuje sa len na sexualitu. Keď niekoho alebo niečo vášnivo milujete, 
máte o neho úprimný záujem a staráte sa o jeho blaho. Pre ozajstné milostné vzťahy 
potrebujeme vášeň. Väčšina vzťahov začína pekne, milujeme jeden druhého, 
pripravujeme sa na stretnutie, sme v očakávaní dotyku, pohľadu, sme radostní. 
Podstata šťastia a lásky je každý deň žiť vášnivo.  

Vášeň zapaľuje lásku a nedovoľuje jej zhasnúť. 

 

5. Smiech 

Kedy ste sa dobre zasmiali? Smiech je korením života a naozaj pomáha. 
Preto sa smejte každý deň. 

Smiech je liek. 

Táto veta nie je pre ľudí nič prevratné. Už to vieme všetci, nielen vedci, že ten kto sa 
smeje je zdravší. Psychológovia a ďalší špecialisti sa teraz snažia objasniť 
tajomstvo smiechu. Nikto presne nevie, kde smiech vzniká, pravdepodobne však 
závisí na mozgovom kmeni. V mozgu teda môže byť nejaké centrum smiechu. Pri 
sledovaní reakcií mozgu pomocou magnetickej rezonancie vedci zistili, že smiech 
aktivuje rôzne časti mozgovej kôry, ale nikto zatiaľ nevie, prečo práve tieto. Človek 
nemá nad smiechom vedomú kontrolu, smiech nám proste naordinovala sama 
príroda do našich génov. 

Každý človek sa smeje niečomu inému  a smiech prejaví aj podľa situácie a duševného 
rozpoloženia. Niekto sa dobre zasmeje na vtipe, na vtipnom momente v okolí, ale 
niektorí sa smejú aj vtedy, keď sú nervózni. Podľa vedeckých výskumov však 
nie je podstatné na čom sa smejeme, ale, že sa smejeme. 

Pre ľudský organizmus smiech znamená obrovské uvoľnenie, pretože sa uvoľňujú 
hormóny šťastia a klesajú hormóny stresu. Tí, ktorí sa často smejú, bývajú chorí len 
zriedkavo. Už len predstava smiechu vyvolá zvýšenú produkciu beta - endorfínov, 
ktoré v ľudskom organizme odstraňujú pocit bolesti. Úsmev znižuje krvný tlak a 
dokonca spaľuje prebytočné tuky. Tí, ktorí sa smejú, sú šťastnejší. 

Smiech zlepšuje činnosť mozgu a  pracovný výkon až o štyridsať percent. Dobré 
rozosmiatie má rovnaký účinok ako pätnásť minút bicyklovania.  Smiech zapája do 
činnosti až sedemnásť svalov tváre a osemdesiat ďalších svalov medzi hlavou a 
bruchom, dokonca dych dokáže zrýchliť až na neuveriteľných sto kilometrov za 
hodinu. 

„Človek je jediný živočích, ktorý sa smeje a plače: on jediný bol 
zasiahnutý rozdielom medzi tým, aké veci sú, a aké by mali byť“. Túto vetu 
povedal anglický spisovateľ William Hazlitt na začiatku 19. storočia, a nie je už tak 
celkom pravdivá, pretože sa nesmejú len ľudia, ale aj zvieratá. 
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Smejú sa napríklad šimpanzy i orangutany, aj keď tento opičí smiech je hlasovo iný 
ako ten ľudský. Pozrite sa však na smejúceho šimpanza, ktorý vycerí horné zuby - 
človek má presne rovnakú mimiku ako opice. 

Najspoľahlivejšie vyvolanie smiechu je jednoznačne šteklenie, aj keď poniektorí ľudia 
hovoria, že nie sú štekliví. Všetci sme štekliví, ale každý na inom mieste tela. Podľa 
štatistík sa ženy smejú častejšie ako muži. Deti sa však počas dňa zasmejú až 
štyristokrát za deň, kým dospelí len pätnásťkrát. Pritom úsmev alebo 
zasmiatie nie je nič ťažké. 

Smiech má dokonca aj svoj deň. Prvý Svetový deň smiechu oficiálne usporiadalo 
Dánsko 18. januára 2000. Motto tohto prvého Svetového dňa smiechu 
bolo: „Predstierajte smiech, až kým sa nezačnete smiať naozaj od srdca“. 

Skúste sa teda zasmiať v spoločnosti ľudí a uvidíte čo to s nimi urobí alebo sa len 
usmejte na okoloidúcich. Zlepšíte si tým náladu nielen vy, ale bude sa usmievať aj 
vaše okolie. Život bude iný. Šťastnejší. 

Dostojevskij raz povedal:„Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, 
neskúmajte ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako 
blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje“. 

Smiech je korenie ľudského života. Tak si ním okoreňme náš uponáhľaný 
život. 

6. Nadšenie 

Je to brána do našej tvorivej dielne. Čím sme nadšenejší, tým sme aj kreatívnejší 
a tým je aj pečať, ktorú vtláčame do svojho diela hlbšia a výraznejšia. Nadšenie je 
vlastne samotný proces tvorby. Platí, že ak sme nadšení, tak tvoríme a ak tvoríme, tak 
sme šťastní. 

Niektorí hovoria, že sú šťastní, že môžu robiť to, čo majú radi. Avšak táto možnosť sa 
im určite nenaskytla len tak. Ak niečo chcete, môžete to mať iba vtedy, ak sa 
rozhodnete, že je čas si za tým ísť. 

Existuje nespočetné množstvo dôvodov prečo nasledovať svoju vášeň 
a nadšenie. 

Ten skvelý pocit, ktorý nastane v čase, keď sa vám niečo podarí splniť, je na 
nezaplatenie. Ak sa vám zdá, že vo vašom živote existujú nejaké prázdne miesta, máte 
nejaké sny alebo vám jednoducho niečo chýba, choďte za tým! Zajtra totiž už môže 
byť neskoro. 

Každý z nás je jedinečný. Ste skvelí v jednej alebo viacerých veciach, a preto je 
potrebné podeliť sa o svoje poznatky aj s ostatnými, aby sa mohli od vás učiť a rásť. 
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Ak ide niečo ako po masle, dosť ľudí má tendenciu si myslieť, že je to 
náhoda. 

Tak funguje náš vesmír. Vydajte sa naproti svojej vášni a veľmi rýchlo zistíte, že 
všetko ide akosi od ruky. Každá zmena začína v našom vnútri. Svet je pobláznený, 
a preto je veľmi dôležité nasledovať svoju vášeň. Ak svojej vášni venujete dostatočné 
množstvo času, posunie vás tým správnym smerom. 

„Každý z nás je spojený s vesmírom a s celým životom. Naša vnútorná sila nám 
pomáha rozširovať horizonty nášho vedomia.“ (Louise L. Hayová) 

Nasledovať svoju vášeň by mala byť u každého z nás tá najdôležitejšia 
položka, ktorá sa nachádza na našom zozname životných povinností. 

Samozrejme, je to ťažké, je to občas strašidelné. Existuje množstvo vecí, ktoré musia 
byť objasnené, aby sme si mohli ísť za svojou vášňou. Vždy je treba podniknúť 
určité kroky. Nič nepríde samo. Preto sa nebojte podniknúť kroky potrebné 
k splneniu alebo aspoň k posunutiu sa bližšie k vašim snom. Ak budete cítiť, že 
robíte niečo naozaj radi, tak sa môžete spoľahnúť na to, že pocit nadšenia 
vždy porazí pocit strachu. 

Prestaňte sa preto vyhovárať, a podniknite prvé kroky na ceste za vaším 
nadšením. 

7. Zdravie 

Aj zdravie je jednou z prísad do koktailu šťastia, pretože majú rovnaké vibrácie a sú 
teda spolu veľmi ľahko miešateľné a v neposlednom rade spolu aj veľmi dobre chutia. 
Byť zdravým je vlastne výsledkom pozitívnych vibrácií, ktoré sú bariérou pre 
negatívne myslenie prinášajúce nie - zdravie. Byť nie - zdravým, znamená byť nie - 
šťastným. 

Naše zdravie stojí na 3 základných pilieroch 

 životnom štýle 

 telesnej aktivite 

 výživových doplnkoch 

Životný štýl – sem zaraďujeme nielen našu stravu, náš spôsob života, ale aj 
prehrešky, ktorým holdujeme: fajčenie, alkohol, nedostatočný spánok, či oddych. 

Za telesnú aktivitu určite nepovažujeme stlačenie gombíka na výťahu, alebo 
otočenie kľúča v spínacej skrinke nášho, či firemného auta – ale dostatočne dlhý a 
intenzívny telesný pohyb s patričným výdajom energie. 
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Príjem výživových doplnkov sa za posledné roky u mnohých z nás zvýšil – zrejme 
aj vďaka kvalite potravín, ovocia a zeleniny, ktoré sú pre nás dostupné.  Výživovými 
doplnkami pomáhame nášmu organizmu dostať sa čo najskôr do optimálnej kondície. 

Nedávne štúdie Univerzity v Cambridge potvrdili, že 4 jednoduché 
princípy môžu predĺžiť priemernú dĺžku života až o 14 rokov. 

Výskum trval približne 10 rokov a  zúčastnilo sa ho 20 000 ľudí, potvrdil fakt, že 
priemerná dĺžka života ľudí, ktorí sa riadili týmito princípmi, bola 74 rokov – zatiaľ 
čo tých, ktorý sa neriadili ani jedným z nich, bola iba 60 rokov. Táto štúdia, 
zahŕňajúca ľudí z rôznych sociálnych prostredí, vylúčila skutočnosť, že s dĺžkou života 
môžu súvisieť také faktory ako napr. majetok, národnosť alebo sociálne postavenie. 

Štyri jednoduché princípy, ktoré sa postarajú o zlepšenie kvality vášho 
života 

 pravidelne cvičte 

 jedzte aspoň 5 kusov ovocia alebo zeleniny denne 

 obmedzte alebo úplne vylúčte požívanie                                        
alkoholických nápojov 

 nefajčite 

Takže, ktoré z týchto princípov praktizujete denne a ktoré z nich si 
dokážete v budúcnosti osvojiť, aby ste tak mohli žiť zdravší a šťastnejší 
život? 

8. Vďačnosť 

Radostné vyslanie vďaky k vyššej inteligencii je uvoľnením alebo 
výdajom sily. Táto sila musí zasiahnuť toho, komu je adresovaná a 
reakciou je okamžitý pohyb smerom k vám. 

Vďačnosť je pre šťastie dôležitá. Podľa štúdii sú vďační ľudia šťastnejší, spokojnejší so 
životom, dokonca sa cítia psychický zdravší a viac času trávia cvičením. Vďačnosť 
oslobodzuje od závisti, pretože ak ste vďační za to, čo máte, nezožiera vás 
túžba mať niečo iné alebo mať viac. Vďačnosť živí znášanlivosť - ak voči 
niekomu cítime vďačnosť, len ťažko nás sklame. Vďačnosť spája človeka s prírodou, 
pretože jednou z najjednoduchších veci je byť vďačný za krásu prírody. 

Ak chceme dosiahnuť čokoľvek, či už v pracovnej, či v osobnej oblasti, nikdy to nejde 
bez toho, aby sme to, čo robíme milovali, verili vo svoje schopnosti dosiahnuť cieľ a 
boli vďační za akýkoľvek, čo i len malý, krok vpred. Je to skvelý prístup k životu. 
Preorientuje našu myseľ. 

Vďačnosť je označovaná ako sociálna cnosť človeka. Čo vlastne vďačnosť znamená? 
Je to opätovné pripomenutie si toho, čo nám kto dobré urobil, alebo čo dobré sme vo 
svojom živote zažili. Vďačnosť sa však z našich každodenných životov vytráca. 
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Vďačnosť má ešte jednu úžasnú vlastnosť a tou je premena našej pozornosti a energie. 
Keď sa s vďakou sústredíme na to, čo máme,  začneme prelaďovať svoje myšlienky.  

Presne tak, ako to hovorí známy kouč a tréner Joe Vitale: “Čo môžete urobiť v tejto 
chvíli, aby ste zmenili smerovanie vášho života? Vypracujte si zoznam vecí, za 
ktoré ste vďační. Tým presuniete časť vašej energie a začnete si prelaďovať 
myslenie. Kým doteraz ste sa mnohí sústreďovali na to, čo nemáte, čo vám chýba, 
alebo na vaše problémy a ťažkosti, toto cvičenie vás otočí iným smerom. Začnite byť 
vďační za všetky veci, z ktorých máte dobrý pocit.”  

Čo k tomu treba dodať? Aký je ten váš zoznam? Napíšte si ho..... 

"Väčšina z nás zažije v živote chvíle, keď by sme dali všetko na svete za to, 
aby sme boli takí ako včera. A pritom včerajšok pominul a my sme ho ani 
neocenili, ani sa z neho netešili."(William Edward Hartpole Lecky) 

Čo je ukryté vo vďačnosti 

 mocnejšie spojenie so zdrojom, z ktorého pramenia všetky požehnania 

 nasmeruje vašu myseľ na cestu, na ktorej môžete získavať 

 bude vás udržiavať v harmónii s kreatívnou energiou  

 udrží vašu pozornosť upriamenú na všetkých 

 nedovolí, aby ste v sebe živili predstavu, že zdroje sú                      
obmedzené – to by bolo osudné vaším nádejam 

 zákon vďačnosti je absolútne nutné dodržiavať, pokiaľ chcete            
dosiahnuť želané výsledky 

 zákon vďačnosti je prirodzeným princípom, kedy akcia                                     
a reakcia sú si vzájomne zodpovedajúce 

„Priblíž sa k Bohu a Boh sa priblíži k tebe“ 

Pokiaľ je vaša vďaka silná a vytrvalá, odozva bude mocná a nepretržitá, veci ktoré 
chcete budú vždy smerovať k vám. Ak nie ste vďační, nepotrvá dlho, kým pocítite 
nespokojnosť kvôli tomu, ako sa veci majú. Vďačná myseľ je vždy nepretržite 
zameraná na to najlepšie, a preto je na ceste stať sa najlepšou. Získa formu alebo 
charakter najlepšieho a následne sa jej najlepšieho aj dostane. 
 
Z vďačnosti sa rodí viera aj dôvera. Vďačná myseľ vždy očakáva dobré veci a 
očakávanie sa stáva vierou. Vďačnosť produkuje dôveru, ktorá je posilňovaná každou 
vyslanou vlnou šťastnej vďaky. Je nutné pestovať vďačnosť za každú dobrú vec, ktorá 
k vám prichádza. A pretože k vášmu pokroku prispeli všetky veci, vaša vďaka by mala 
patriť k všetkému. 
 

Je to vždy len a len vo vašich rukách. 

Chcete byť šťastní? Tak buďte! 


